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Brněnský závodní okruh je velmi specifické místo. První závody se zde odehrály již 28. 10.
1930, délka trati byla 29,142km. Jednalo se o první trať tohoto typu u nás. Během své mnohaleté existence byla dráha mnohokrát změněna. Měla ale vždy nezaměnitelný výraz
díky napojení na přírodní krajinu, resp. les. Pro Galerii Velké ceny jsem vybral parcelu
na jih od Masarykova okruhu. Je to první místo kde se přijíždějící návtěvník dostáva do
kontaktu s okruhem.
Dostane se k budově, jejíž tvar je odvozen od křivek používaných v automobilismu.
Prvním tvarem je křivka stoupající silnice, po níž se návštěvníci mohou se svým vozem
dostat na střechu muzea. Druhým tvarem je křivka mostní konstrukce, která demonstruje opírání se o technické řešení (zde je vazba na automobilový průmysl). Budova se
vyznačuje táhlými křivkami které návštěvník poznává během průjezdu okolní krajinou.
Dalším aspektem který jsem zohledňoval je vazba automobilismu na technický pokrok.
Tuto jsem se snažil propsat do galerijní budovy a vytvořit přesah architektury, který by
demonstroval nadvládu člověka nad fyzikálními zákony.

EXPLOZIVNÍ SCHEMA

Galerie je třípatrová budova se vstupním patrem, umístěným v terénní hraně, na které
navazuje hmota vlastní expozice, která má 2 patra. V 1.np se u vstupu nachází hala, ze
které je možno jít do administrativní části, do kavárny či přes pokladnu s prodejnou
tematických předmětů do prostor expozice. Spodní patro (umístěné pod zemí) je věnované
počátkům závodění na Masarykově okruhu. Expozice navazuje na technické provozy
(depozitář, dílna, šatny zaměstnanců). Přes halu se návštěvníci dostanou do 2.np, které
je věnované novodobé části expozice a z něj pak po schodišti či výtahu (plošině) na lávku,
která je věnována význačným osobnostem, stájím, strojům, obdobě tzv. “Síně slávy”. Tento prvek je výrazný zevnitř i zvenku budovy, je to zakončení expozice, při kterém divák
shlíží nejen na patro pod ním, ale i přes sklo vidí na okruh.
Vzhledem ke svahu, ve kterém se nachází parcela jsem navrhl řešení, při kterém se
návštěvníci od autobusové zastávky dostanou buď po levé nebo pravé staně na horní
platformu terénu a mohou pokračovat ku trati, nebo mohou zůstat na úrovni na které
přijeli a jít přímo ke galerii. Kromě zpevněných ploch u příjezdu a cest jsou všechny ostatní plochy pojednány jako zeleň.

ŘEZ A-A´

